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Formació, cultura,
esport i oci per als
nostres joves

edició íntegra on-line: www.picanya.org

Des de l’Escola d’Adults al préstec de vídeo-jocs el
nostre poble ofereix tot un seguit de possibilitats al jovent

Joves inquiets

“Contenido Extra” a la darrera
edició del Festival Picanya Rock

Festes, música, oci actiu...

Si

Classe de Graduat en
Secundària al Centre
de Formació d’Adults

L’EPA es consolida com una important
opció formativa entre la població jove
Este curs ha superat les 400 matriculacions entre
cursos i tallers. La gran majoria, joves.

Els

nostres joves enfronten
als darrers temps unes
dificultats fins ara desconegudes:
una taxa d’atur desorbitada, reducció de beques per a estudiar,
retalls de drets... que els fan mirar el futur amb una preocupació
més que justificada. Al nostre
poble, des de fa anys, són moltes
les iniciatives que en matèria de
formació, cultura, esport i oci es
fiquen a l’abast del nostre jovent.
L’escola d’adults,
cada curs més jove
Totes i tots som coneixedors de
l’actual realitat de molts dels joves del nostre país, de les enormes dificultats per a accedir al
mercat de treball, unes dificultats
que encara s’accentuen més en el
cas de joves amb menor formació
acadèmica.
En estos moments, este perfil de
joves, que fa uns anys podien accedir amb relativa facilitat al món

laboral sense, en molts casos haver completat la seua formació,
necessiten ampliar el seu curriculum: completar cicles abandonats
en el seu moment, millorar idiomes, ampliar coneixements...
En eixe sentit, el Centre de Formació de Persones Adultes de Picanya (l’EPA com es coneix popularment), ha evolucionat des dels
seus origens i ha esdevingut una
opció molt valorada pels nostres
joves com a una oportunitat única. Especialment interesant per a
aquells joves que han quedat fora
dels itineraris formatius més convencionals.
Bona prova de tot això, són les
més de 400 matriculacions (entre
cursos i tallers) amb la que l’EPA
arrancà este curs 2013-2014. Més
de 400 persones, en la seua gran
majoria joves, que troben en este
centre l’oportunitat de completar
cicles formatius no tancats en el

seu moment, la possibilitat
de preparar l’accés a titulacions superiors, d’adquirir
nous coneixements formació complementària com ara
idiomes, informàtica, etc.
Així, destaquen molt especialment les xifres de matriculació en
Graduat en Secundària amb 110
joves en este curs 2013-2014, la
preparació de l’accés a cicles superiors i universitat, amb 42 matriculacions, la preparació de les
proves de coneixement de valencià amb 70 alumnes o l’aprenentatge de l’anglés, amb 100 joves
alumnes matriculats, entre moltes altres opcions.
En estos moments, el Centre de
Formació d’Adults del nostre poble és una peça fonamental de la
xarxa educativa pública de Picanya, una opció de futur (de vegades l’única) per a molts i molts
joves de la nostra població.

ser jove es sinònim de ser inquiet, a Picanya en tenim una
bona mostra: joves creadors i creatius, amb espenta, amb
projectes, amb optimisme, amb ganes de passar-ho bé. Al Departament de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Picanya, s’ha rebut, escoltat i donat suport a totes les propostes arribades. Així,
des d’este departament municipal s’ha assessorat en la posada en
marxa de més de 25 associacions de nova creació (el 90% constituides per joves del poble). També s’ha donat resposta a la necessitat
d’un espai per assajar per part de xarangues, grups de rock, danses, malabars, teatre i fins i tot per a preparar una webserie.
Les Festes més joves
Molt significativa és l’evolució
de la participació dels joves en
les Festes Majors. En els darrers
anys el jovent ha pres un paper
protagonista i fonamental i a
hores d’ara ja són 22 les penyes
festeres de les quals més de 15
penyes són joves.
Sala d’assaig Rock
A la Sala d’assaig Rock en la
que assagen grups de pop-rock
com Polonio, Pelicano, Contenido Extra, Hangover i grups de
folk com Folkifesta, dolçainers
i Tabaleters, hem vist créixer en trajectòria i qualitat a uns quants
d’ells, grups com Polonio i Pelicano han segut semifinalistes i fins i
tot finalistes en projectes com el DemoRadio3 o el Vinilo València.
Xarxa Joves.net
Des de la Xarxa Joves.net, de la que Picanya forma part,
s’impulsen projectes i accions com Agenda Jove, Horta
Neta, Escapa’t, Practica Salud, etc.
Punt d’informació jove
A la Biblioteca de Picanya s’ubica el punt d’informació juvenil i allà es poden adreçar tots els i les nostres joves per
tal de trobar informació sobre tots aquests temes.

Des de
l’Ajuntament s’ha
assessorat en la
posada en
marxa de més de
25 associacions de
nova creació
(el 90% constituïdes per joves)

Préstec de vídeo-jocs

Vídeo-jocs a la Biblioteca

Préstec de vídeo jocs
a la Biblioteca

Des del 4 de novembre la Biblioteca i Centre d’Estudi de Picanya
es va convertir en la primera biblioteca de la Comarca en oferir un servei de préstec de vídeo-jocs.
Els vídeo-jocs formen part de la cultura del segle
XXI i la seua evolució els ha convertit en l’element
d’oci i entreteniment més important per a les noves
generacions. Una biblioteca com la nostra, sempre
(segueix a la plana 2)
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(ve de la portada)

JOVES

atenta a les novetats tecnològiques, també ha volgut incorporar
aquest vessant cultural a la seua oferta de materials audiovisuals.
El prèstec d’aquest tipus de material funciona com el dels CDs o
DVDs, cal disposar del carnet de la biblioteca i el prèstec es realitza
durant una setmana i es presten un màxim de 2 títols per usuari.
Títols importants (però no novetats)
Per raons evidents (economia i respecte a la indústria) la nostra
biblioteca no ofereix les darreres versions dels vídeo jocs més populars però, des de ja, si ofereix “penúltimes” versions de títols
tan coneguts com ara Halo, SuperMario, Fifa, la saga NBA 2K de
bàsquet, Final Fantasy, Uncharted, etc...

Vídeo disponible a:

Pàdel gratis a canvi dels vídeojocs
que ja no fas servir
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A més, la Biblioteca t’ofereix una opció més. Totes i tots els aficionats als vídeojocs tenim per
casa jocs als que ja no juguem (tenim versions noves, canviem de consola...), és
hora de donar-los una segona vida, és
hora de que altres xics i xiques puguen
disfrutar-los i és hora de fer un poquet
d’esport a l’aire lliure (que també és
important), per això si dones els vídeojocs que ja no fas servir a la Biblioteca, l’Ajuntament et regala una hora de
pista de pàdel al Poliesportiu Municipal
per a que jugues amb els teus amics i
amigues i pugues descobrir (o gaudir)
d’aquest divertit i novedós esport.
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Presentació del Projecte
BecaMOS i “Red Conecta”

L’acord entre Microsoft i l’Ajuntament
permet obtenir titulacions gratuïtament

El projecte s’adreça a joves entre 16 i 30 anys

Des

Ordinadors i tablets a la Biblioteca

El servei de Wi-Fi
gratuït és utilitzat per
més de 1.000 joves

del Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret de l’Ajuntament
de Picanya s’ha arribat a un
acord de col·laboració amb el
gegant informàtic Microsoft i la
fundació Esplai per a oferir als i
les joves d’entre 16 i 30 anys del
nostre municipi la possibilitat
d’obtenir la prestigiosa Certificació M.O.S. (Microsoft Office Specialist en Word 2010, Excel 2010
o Powerpoint 2010) de manera
completament gratuïta.

Programa Beca.MOS
El programa Beca.MOS permet
l’acreditació de les competències i coneixements digitals, tot i
millorant les possibilitats d’ocupació dels/les joves, ja que té
validesa internacional i és la certificació oficial en TIC per als estudiants universitaris reconeguda per CERTIUNI (plataforma de
certificació universitària).
Certificar-se en M.O.S. té, fora
d’aquest programa, un cost de
60€ per examen i d’entre 150 o

300€ si a més es realitza formació, però Beca.MOS ofereix totesdues possibilitats de forma
completament subvencionada.
L’alumnat de Picanya obtindrà la
Certificació oficial de Microsoft
Office Specialist en Word 2010,
Excel 2010 o Powerpoint 2010
de manera gratuïta. Una magnífica oportunitat d’aconseguir
una prestigiosa certificació internacional en algun dels programes informàtics més utilitzats del món.

El punt d’accés amb més usuaris és el
de la Biblioteca i Centre d’Estudi

A

Picanya utilitza paper

reciclat

hores d’ara, el servei de
xarxa de punts wi-fi d’accés lliure a internet oferit per
l’Ajuntament de Picanya ja
compta amb més de 2.200 persones usuàries, és a dir, el 20%
dels habitants de la nostra població. D’estes, més del 60% són
joves entre 15 i 27 anys. De fet,
el punt d’accés (d’entre els 11
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existents) més utilitzat és el de
la Biblioteca i Centre d’Estudi
que ja s’acosta als 1.000 usuaris.
Accés ben senzill
Si encara no tens accés a este
servei et recordem que és ben
fàcil. Acosta’t a l’Ajuntament o a
la Biblioteca amb el teu DNI i et
donaran la clau d’accés. A partir
d’ahí podràs fer ús del servei.
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CD Juventud Picanya

Moltes opcions
per a fer esport

Sala d’estudi de la Biblioteca

Enguany horari
especial per als
estudiants al gener

Clubs i oferta municipal
presenten moltes possibi- La nostra ha estat una de les
litats per als joves
molt poques biblioteques de
de deu associacions esportives del nosMés tre municipi oferten activitats adreça- la comarca que ha obert
des al públic jove (futbol, bàsquet, handbol, arts
marcials, ciclisme, atletisme, barranquisme...). En
alguns casos (com ara el futbol o el bàsquet) els
esportistes en competició rarament superen els
25 anys. Són centenars els joves picanyers que
formen part dels nostres clubs i desenvolupen allà
la seua activitat.
Més d’un 50% de joves
A esta oferta, representada pels clubs, hem de
sumar la programació organitzada des del Servei
d’Esports de l’Ajuntament a la que els i les joves
responen de forma molt possitiva. Activitats com
ara l’aeròbic o batuka presenten més d’un 50%
d’alumnes per baix de 30 anys i este percentatge
encara és major en el cas de l’activitat de musculació on el 80% de les persones matriculades són
joves. També ho són els participants a la Lliga Local de Futbol Sala on competeixen 16 equips en
la seua gran majoria integrats per gent jove amb
ganes de fer esport en companyia dels amics.

La

positiva experiència dels mesos d’estiu
quan la Biblioteca i Centre d’Estudi va ampliar horari a les nits i les converses amb els estudiants del nostre poble va animar l’Ajuntament a
oferir, per als exàmens de gener, el mateix horari
que ja es s’oferí per als exàmens d’estiu i que va
rebre una gran resposta per part dels nostres estudiants.
Enguany per primera vegada
Ha estat la primera vegada que s’ha oferit este horari donat que l’any passat es va oferir un horari
ininterromput de 9.00 a 21.00h.
Una de les poques en obrir
La nostra Biblioteca i Centre d’Estudi ha estat una
de les molt poques biblioteques que ha oferit esta
possibilitat a la nostra comarca. De fet, ha estat
l’única que va obrir ja des del 23 de desembre
tot i atenent a que, tal com van comentar els estudiants, enguany, diferents facultats van avançar
els exàmens.
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Tal·lent picanyer

www.

www.facebook.com/sisveusperalpoeta

Carmen Amoraga amb el Premi
Nadal junt a Albert Villaró (guanyador del Premi Josep Pla)

Sis veus per al poeta

Carmen Amoraga guanya Patxi Ferrer posa veu i
als poemes d’Estellés
(també) el Premi Nadal música
Participa al projecte musical i CD
La seua novel·la “La vida era eso” fou
l’escollida d’entre les 231 presentades

L

’any 2014 arranca amb força per a la cultura del nostre poble. En la nit del dilluns
6 de gener, la picanyera Carmen Amoraga
va guanyar la 70a edició del prestigiós Premi Nadal de novel·la amb l’obra “La vida era
eso” una història sobre la pérdua i la superació en els temps de les xarxes socials.
Carmen va recollir el premi de mans de la
seua admirada Ana María Matute en
el tradicional sopar de gala oferit per
l’editorial. Un premi, el Nadal, degà de
les lletres espanyoles, que la pròpia
Matute ja va rebre al 1959.
Entre dues-centes trenta-una
“La vida era eso”, fou triada entre les
231 obres presentades al premi i explica la història d’una dona que envidua
amb dues filles al seu càrrec i troba
refugi en el món de les xarxes socials,
i que constitueix, en el fons, una història
sobre la pèrdua, l’amor i la superació. No
obstant això, aquesta novel·la contemporània defuig de dramatismes i ofereix notes
d’humor, molta esperança i molta humanitat, trets característiques de l’obra de la
picanyera.

Multipremiada
Carmen Amoraga (1969), nascuda i veïna
del nostre poble, atresora un magnífic curriculum de premis perquè ja amb la seua
primera novel·la, “Para que nada se pierda”,
va guanyar el Premi de Novel·la Ateneu Jove
de Sevilla. Després publicaria “La larga noche”’ -Premi de la Crítica Valenciana-, més
tard amb “Algo tan parecido al
amor” amb la que fou finalista
del Premi Nadal de Novel·la i
amb “El tiempo mientras tanto”
va arribar a ser finalista del Premi Planeta a l’any 2010.
Premi Llig Picanya
A la nostra població, Carmen
Amoraga, és la promotora i organitzadora principal, del Premi
Llig Picanya de Literatura que
cada any atorga el nostre poble i que ja ha
portat fins al nostre municipi a noms tan
destacats del panorama literari espanyol
com ara: Maruja Torres, José Luís Sampedro, María Dueñas, Elvira Lindo, Ángeles
Caso , Ana María Matute o Almudena Grandes entre molts altres.

Com

ja sabeu, l’any 2013 fou
l’any Estellés, i moltes
han estat les iniciatives promogudes
per a mantindre viva l’obra i memòria
del poeta de Burjassot. Entre elles, va
arrancar un projecte ben singular anomenat “Sis veus per al poeta”, un projecte musical que barreja els versos de
Vicent Andrés Estellés amb la música
tradicional valenciana i així, jotes, romanços, cants de bressol i de batre...
fan sonar els poemes d’Estellés en clau
accessible, fresca, delicada, pròxima...
i ho fan en un espectacle en directe i
també en un CD amb 14 temes.

Entre
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Participació picanyera
“Sis veus per al poeta” està integrat
per sis dones: Eva Dénia i Lola Ledesma, a les veus, M Amparo Hurtado
(cant, turuta i cascavells), Silvia Ampolla (pant i pandero quadrat), Merxe Martínez (violoncel), i la picanyera
Patxi Ferrer que aporta la seua veu i
la seua saviesa d’anys i anys al món
del folklore tradicional que tan bé
coneguem i apreciem ací, a Picanya
perquè l’hem pogut gaudir en moltes
ocasions en les actuacions del grup de
danses Realenc i també amb la Rondalla Faitanar.

Vicent Fort ingresa en
l’Escolania de la Mare de Déu

És el primer picanyer en 57 anys d’història

L

Participaren 39 pianistes de tot el món

bre per a oferir diferents recitals (entre ells
la seua presentació al Steinway Hall) per a
volar, més tard, fins a Mèxic on actuarà al
febrer i març i al juliol de 2014.
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“Sis veus per al poeta”

Antonio Galera guardonat al
concurs de piano “Premi Iturbi”
el 16 i el 28 de setembre
tingué lloc la 18a edició del
Concurs Internacional de Piano “Premi Iturbi” que, anualment, organitza la Diputació
de València (junt a altres entitats) en homenatge al gran pianista valencià. Del prestigi
i qualitat d’aquest certamen ens parla el fet
de que han estat un total de 39 pianistes
arribats de tot el món els que han pres part
en aquesta edició de 2013. Així, fins a València s’han aplegat pianistes arribats des
de Japó (com el guanyador Tomoaki Yoshida), Xina, Canadà, Rússia, Corea del Sud i,
per suposat, tota Espanya.
Presència picanyera
I entre aquesta selecció internacional dels
millors pianistes joves del moment, també
va fer-se un lloc el picanyer Antonio Galera.
Un músic d’enorme talent i impresionant
currículum que va aconseguir el “Premi
com a millor intèrpret de música espanyola”. Un premi que pràcticament no ha pogut
celebrar perquè en les properes dates ja
l’esperàven un extens ventall d’actuacions
que l’han dut a tocar al Concert d’Apertura
del Curs Acadèmic amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València el dia
23 d’Octubre al Palau de la Música (Sala
Iturbi), a viatjar fins a Nova York al desem-
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Vicent Fort

’Escolania de la Mare de Déu dels Desamparats celebrà, al mes d’octubre, la cerimònia
de “vestición” de nous escolans. Aquests nous
escolans entren a formar part de la formació
coral infantil després de superar un molt exigent procés de selecció i, per primera vegada,
en 57 anys d’història d’esta institució, un xiquet
picanyer, Vicent Fort Tronch, ha entrat a formar
part d’aquesta “selecció” de veus.
Aquesta és la 57a promoció d’escolans i 641
xiquets han format part de l’Escolania des de
la seua formació a l’any 1958 quan va ser fundada per l’arquebisbe de València Marcelino
Olaechea.

“Efecto Doppler”: rap,
en valencià, i fet a Picanya
“Tota fusta crema” és el seu primer disc

A

Antonio Galera

Temporada Internacional de Concerts
Al nostre poble Antonio Galera és el director artísitic de la Temporada Internacional
de Concerts que, des de fa tres anys, du fins
al Centre Cultural de Picanya a noms molt
destacables del panorama de la música
clàssica.

Efecto Doppler

l’estiu de 2012 una amiga les va presentar
i van decidir posar en comú el seu interés
per la música rap i la seua visió del món. Així
va nàixer “Efecto Doppler”, un grup de rap en
valencià (també tenen cançons en castellà) integrat per Maria González (Marieta), DJ Rule als
plats i la picanyera Lucía Segura (Luti).
Tota fusta crema
A finals de 2013 veia la llum “Tota fusta crema” la seua primera maqueta amb 9 cançons
plenes d’energia que es poden descarregar gratuïtament per internet. Nou temes amb els que
fan un “repàs” incendiari i àcid dels temps que
vivim i la realitat social, de vegades increïble,
de les nostres terres. A YouTube els seus vídeos
compten milers de visites (podeu cercar “efecto doppler rap” i comprovar com el més vist ja
ha superat les 14.000) i sembla que sols és el
principi.
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Cinta Arasa
guanya el 33
premi Enric Valor
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Lucia Mora i
Marta Tárraga
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Marta i Lucia,
Falleres Majors 2014

pàg. 4

El

Torna
PicaArts

A

La segona edició tindrà
lloc el dissabte 22 de març

falta de poder concretar
més detalls sí podem informar-vos de que l’Ajuntament
de Picanya i l’empresa “23
ARTS” han renovat l’acord de
col·laboració que permetrà gaudir de la 2a edició de la Mostra
d’Arts Teatrals de Carrer “PicaArts”. Mitjançant este acord
l’empresa “23 ARTS” pot mos-

trar el seu catàleg de propostes
teatrals a programadors professionals i davant el públic i el
nostre poble pot gaudir d’un dia
ple d’espectacles de carrer de
primer nivell.
La nova cita serà el dissabte 22
de març i tota la informació la
podreu consultar al web municipal: www.picanya.org

dissabte 16 de novembre, tingué lloc la Solemne Proclamació de Marta
Tárraga i Lucia Mora com a Falleres Majors de Picanya 2014.
En mig d’un ambient de gala
es van plenar totes les butaques del Centre Cultural
per part del món faller picanyer i també per comissions arribades des d’altres
poblacions valencianes des
de les properes Torrent o Aldaia
a més llunyanes com ara Oliva.
L’acte, enguany, també estigué
presentat per la Fallera Major
de València 2012 Sandra Muñoz
Pérez que va fer gala, de nou, de
la seua simpatia i esperit faller.

El mantenidor de l’acte fou Boro
Peiró, periodista especialitzat en
el món faller que conduix el progama “Gente de Fallas” a Onda
Cero i que, amb un estil directe i
distendit, va lloar la figura de les
falleres majors i el caràcter i treball del món faller picanyer.
Corts d’Honor
En este acte també es presentaren les falleres que integren la
Cort d’Honor i que enguany són:
Cort d’Honor de la Fallera Major
Infantil: Carmen Galán, Paula
Mollá, Marta Sofía Cajal i Elisa
Galán.
Cort d’Honor de la Fallera Major:
Andrea de la Torre, María Floro,
Lucía Piedras i Nerea Pascual.

Nou èxit del
Festival Solidari

Tres dies d’actuacions culturals a
benefici de Cáritas Picanya

El

cap de setmana del 21,
22 i 23 de desembre el
Centre Cultural acollí el tradicional Festival Solidari organitzat per
Cáritas Parroquial i amb el suport
de l’Ajuntament de Picanya.
Així el dissabte 21, vam poder
gaudir de les actuacions del Cor
de Veus Blanques, Juvenil i Cor
d’Adults de la Unió Musical.
El diumenge 22 fou el torn per
a l’Escola Municipal de Danses
Tradicionals, Grup de Tabal i Dolçaina, Grup de Danses Carrasca,
Rondalla Faitanar, Grup de Dan-
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ses Realenc i Associació de Ballet.
El dilluns 23 l’actuació de la Unió
Musical de Picanya amb les formacions juvenil i gran, va tancar
esta nova edició del Festival Solidari.
Esforç solidari
L’entrada conjunta per als tres
festivals era de 3 euros i els fons
aconseguits van anar destinats a
donar suport al treball de Càritas
Parroquial que en aquests moments està atenent a vora 70 famílies del nostre poble, una tasca
més que important.

dissabte 14 de desembre
el Centre Cultural de Picanya va acollir l’acte de lliurament de la 33a edició del Premi
Enric Valor de Narrativa Juvenil
que, anualment, convoquen Edicions del Bullent i l’Ajuntament
de Picanya.
L’acte fou conduit pel mestre
Ezequiel Castellano i va giravoltar
sobre la sèrie d’aniversaris que
este any 2013 i també en el 2014
celebrem al món de la cultura picanyera i valenciana.
Així va tindre gran protagonisme els 30 anys de la Llei d’Ús i
Ensenyament del valencià amb
la presència del seu màxim impulsor, el picanyer Ciprià Ciscar,
Conseller d’Educació i Cultura de
la Generalitat Valenciana en el
moment de redacció i aprovació
d’este fonamental document.
Cinta Arasa fou la guanyadora
d’este 33é Premi Enric Valor amb
una novel·la sobre la injustícia
social a principis del s. XX. L’obra
guanyadora, Vaig fer la maleta
un dia de juny és una novel·la
ambientada a l’any 1909 que reflexiona sobre la base de la riquesa burgesa de principis de segle i
les condicions de vida i de treball
de la classe obrera.
Imatge del vídeo
de 25 anys

Festa de
Sant Antoni 2014

Actuació de
la Unió Musical

El

Emotiva Festa de
Sant Antoni

La Comissió organitzadora
va retre homenatge a Julián Martí

El

diumenge 12 de gener el cotes més menudes (gossos, torcarrer ample tornà a ser tugues, conills, pardals... i fins i
escenari de la Festa de Sant An- tot peixos) va tancar l’acte que es
toni (popularment conegut com va desenvolupar en un ambient
“del porquet”) i la benedicció festiu i familiar.
dels animals.
Homenatge a Julián Martí
Poc més enllà del migdia ca- La Comissió de Sant Antoni,
valls, carruatges, rucs i tot tipus organitzadora de l’acte junt a
d’haques van obrir la
l’Ajuntament, va voler retre
desfilada amb animals
homenatge a Julián Mararribats des de pobles
tí, persona fonamental en
com ara Beniparell,
la recuperació d’esta festa
Torrent, Massanassa...
al nostre poble (i a tota la
No va faltar una imporcomarca) i que amb el seu
tant representació del
amor pel camp i les tradinostre poble en esta
cions agrícoles i culturals
Foto de Julián
desfilada on un molt
ha estat un exemple de gaMartí que va
nombrós públic va popresidir l’acte nes, espenta i treball sender gaudir del pas dels
se el qual hui no podriem
animals engalanats per a l’ocasió disfrutar de la pervivència d’esta
i de les evolucions i mostres de bonica tradició i que va faltar fa
doma.La benedicció de les mas- poc. Descanse en pau.

25 anys de
l’associació de
Ballet de Picanya

El

diumenge 1 de desembre
de 2013, l’Associació de
Ballet de Picanya celebrà el seu
25é aniversari en un acte entranyable i que fou un passeig
pels seus 25 anys d’història. Estigueren presents totes les presidentes de l’associació, així com
l’equip de professores, alumnes
i antigues alumnes, famílies i associacions locals. Durant l’acte es
feu una demostració a l’escenari
de com són les classes de ballet, actuà també Esther Garcés,
antiga alumna, hui professional
dedicada a la docència del ball i
ballaora de flamenc, parlaren les
actuals presidenta i secretària
de l’associació, que agraïren el
suport rebut tant de les famílies
com per part de l’Ajuntament.
I per últim parlà l’alcalde de Picanya que celebrà el treball que
ha fet l’Associació al llarg de 25
anys, per mantindre amb esforç
i voluntat, una escola de ballet
que dóna l’oportunitat de cursar
estudis de dansa al nostre poble.
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Cultura

Personas Mayores

Nueva programación de
actividades para mayores
Febrero/junio 2014

Participants al
taller de clown

Sentits i emocions des
del món del clown
Vint persones participen
al primer taller de clown

El

riure i l’exploració de les
emocions són fonamentals per al desenvolupament del
coneixement personal i del món
que ens envolta. Sota este plantejament, des del Departament
de Cultura de l’Ajuntament s’ha
organitzat un taller de clown
on es proposa una experiència
a través del joc en la qual experimentar amb els sentits i les

emocions el valor de crear mons
imaginaris mitjançant tècniques
d’improvisació.
Al capdavant d’este taller està el
jove picanyer Adrián Calero Boix,
i el taller es desenvolupa els diumenges de 10.30 a 13.30h els
dies 19 i 26 de Gener i 2 i 9 de
Febrer de 2014 a la Casa de la
Cultura.

Dones

Els Dies de les Dones
Actes al voltant del 8 de març

De

nou, amb motiu de la celebració del 8 de març, a
Picanya organitzem tot un seguit
d’activitats conjuntament elaborades entre diferents col·lectius
locals, pensades per a gaudir i
sensibilitzar a la ciutadania de la
necessitat d’eliminar entrebancs
i barreres perquè homes i dones,
finalment, tinguen les mateixes
oportunitats.

Continuarem insistint perquè,
després de segles de lluita, les
dones en particular i amb elles la
societat en general, han conquistat drets als que no podem renunciar. Drets laborals, econòmics,
polítics, socials, culturals, drets
sexuals i reproductius... drets que
a hores d’ara estan sent atacats.
Per les dones d’ara i per les dones
(i homes) que vindran darrere.

DIMECRES 26 de FEBRER
Presentació del programa ELS DIES DE LES DONES i projecció curtmetratge
guanyadordelaVIIEdicióde“CORTOMETRAJESPORLAIGUALDAD”: “LABODA”
19.00 hores – Centre Cultural.
“ART AL CARRER” Del 26 de febrer al 15 de març.
Inauguració a les 20.00h – Plaça País Valencià – Amb una batucada.
A proposta de Dones Progressistes de Picanya.
DIJOUS 27 de FEBRER (Durada exposició: del 27 de febrer al 13 de març)
EXPOSICIÓ LAS PINTORAS DEL XIX: MAESTRAS DEL PINCEL
a càrrec d’Aula Violeta i amb la col·laboració de l’IES Enric Valor.
Inauguració a les 11.00h – IES ENRIC VALOR – Aula Usos Múltiples (SUM)
DIVENDRES 28 de FEBRER
23é RECREO CROSS DE LA DONA
amb el suport de l’associació de Mestresses de Casa Tyrius.
17.00h – Pl. País Valencià - Recollida dorsals: 24 al 26 febrer a l’Ajuntament.
DILLUNS 3 de MARÇ
JOCS DE TAULA. Al finalitzar lliurament de trofeus.
Associació Mestresses de Casa Tyrius.
16.30h – Centre de Persones Majors.
DIMARTS 4 de MARÇ
Xerrada / Taller: HÁBLAME DE TI, logros y competencias
a càrrec de Silvia Orta, orientadora en recerca de feina.
A proposta de Dones Progressistes de Picanya
amb la col·laboració del Centre de Formació de Persones Adultes.
19.00 hores – IES ENRIC VALOR – Aula Usos Múltiples (SUM)
DIMECRES 5 de MARÇ
Projecció del documental “LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA”
dirigit per Pilar Perez Solano.
Presentació i Col·loqui a càrrec de Carmen Agulló, professora titular de la
Universitat de València. A proposta de Dones Progressistes de Picanya.
18’30 hores – Centre Cultural
DIVENDRES 7 de MARÇ
SIS VEUS PER AL POETA
Homenatge musical a Vicent Andrés Estellés- amb Patxi Ferrer, Lola Ledesma, Mª Amparo Hurtado, Eva Dénia, Merxe Martínez, Silvia Ampolla.
22.30 hores – Centre Cultural
Accés per invitació. Recollida invitacions Ajuntament des del 27 de febrer.
DISSABTE 8 de MARÇ
MANIFESTACIÓ a València – 19.30hores. Plaça Glorieta.
DIMARTS 11 de MARÇ
DINAR de l’associació Mestresses de casa Tyrius.
Més informació a l’associació.
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FEBRERO
Fet a mà:
Se aprenderá la técnica de “flores
de tela” para confeccionar broches, collares, camisetas…etc.
También se aprenderá el bordado con cintas.
Plazas: 15
Horario: de 16.30 a 19.00h
Lugar: Centre de Persones Majors
Inscripciones: del 3 al 7 de febrero en el Ayuntamiento.
Duración: 11, 18 y 25 de febrero
Encuentro comarcal en Alcàsser:
Día: 19 de febrero
Salida 9.45h en autobús desde la
puerta del colegio Baladre.
Concentración, en el Polideportivo de Alcàsser de los pueblos
participantes a las 10.15h, para
realizar las diversas actividades.
Regreso a Picanya a las 13.00h.
Recreo cross de la dona:
28 de febrero a las 17.00h salida,
desde la Plaza del País Valencià,
para ir al Polideportivo.
MARZO
Fet a mà:
Se aprenderá la técnica del “Trapillo” para confeccionar bolsos,
alfombras, collares, etc.
También se trabajará con el reciclado de vaqueros.
Plazas: 15
Horario: de 16.30 a 19.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores
Inscripciones: del 24 al 28 de febrero en el Ayuntamiento.
Duración del taller: 11, 25 de
marzo y 1 de abril.
Tarde de buñuelos
17 de marzo - 18.00h
Centre de persones majors
Por la Asociación de jubilados y
pensionistas de la UDP de Picanya
Taller lectura:
Reunión del grupo “Amig@s de la
literatura” para comentar la novela “Como agua para chocolate”
de Laura Esquivel.
Día: 26 marzo - 17.30h
Centro de Personas Mayores.
Comida de Hermandad
29 de marzo
Por la Asociación de jubilados y
pensionistas de la UDP de Picanya
Encuentro comarcal en Picanya:
27 de marzo
Concentración de los grupos participantes, a las 10.30h en el Polideportivo o en el Pabellón (según
climatología). Se avisará del lugar
con antelación.

ABRIL
Encuentro Comarcal en Paiporta:
9 de abril - 09.30h, salida desde el
Centro de Mayores para ir andando al Polideportivo de Paiporta.
Allí se realizarán diversas actividades con los participantes de los
otros municipios. Llegada a Picanya alrededor de las 13.00h.
Fet a mà:
Se trabajará la técnica de “fuxico”
y el patchwork celta.
Plazas: 15
Horario: de 16.30 a 19.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Inscripciones: del 24 al 29 de
marzo en el Ayuntamiento.
Duración del taller: 8, 15 y 29 de
abril
Visita a l’Escola Infantil La Mandarina:
10 de abril - 10.30h
Los grupos de gimnasia irán a
cantar canciones tradicionales de
Pascua a la Escuela Infantil Municipal “La Mandarina”.
MAYO
Fet a mà:
Se realizarán diversas manualidades para venderlas en el Rastro
Solidario.
Horario: de 16.30 a 19.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores
Duración del Taller: días 6, 13 y 20
de mayo
Cames fora:
Caminata. Carril bici de Picanya.
7 de mayo. Salida: a las 10.30h
desde el Centro de Mayores.
Regreso: a las 13.00h
Es conveniente llevar agua, gorra
y almuerzo
Participación libre
JUNIO
Rastro Solidari:
Participación en la 20ª edición del
Rastro Solidari.
1 de junio de 10.00 a 15.00h, Pl.
Major de Picanya
Encuentro comarcal Albal:
4 de junio - 9’45h salida desde la
puerta del colegio Baladre para ir
al Polideportivo de Albal.
Una vez realizadas las distintas
actividades, regresaremos a Picanya a las 13.00h
Fet a mà:
Decoración de camisetas con diferentes técnicas.
Duración del taller: 3, 10 y 17 de
junio (16.30 a 19.00h)

Plazas: 15
Centro de Personas Mayores
Inscripciones: del 26 al 30 de
mayo en el Ayuntamiento
Fira del xicotet comerç
14 de junio, actuación del Grupo
Balla-Picanya 22.00h
ACTIVIDADES PERMANENTES
Dirigidas a personas mayores de
65 años y/o pensionistas
(se acreditará con certificado de
pensión)
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CURSOS DE GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO
Gimnasia suave adaptada a la
edad para mejorar o mantener la
condición física.
Cinco cursos de lunes a jueves en
el Centro de Mayores (sala de la
planta superior)
Lunes y miércoles 10.30 a 11.30
Nivel apto para todos/as
Lunes y miércoles 11.30 a 12.30
Nivel apto para todos/as
Martes y jueves 10.30 a 11.30h
Nivel apto para todos/as
Martes y jueves 11.30 a 12.30h
Nivel apto para todos/as
Lunes a jueves 12.30 a 13.30 este
nivel se dirige a personas con más
necesidad de gimnasia adaptada.
TALLER DE MANUALIDADES
Pintura sobre tela y manualidades de patchwork
Dos cursos en la sala de la planta
superior del Centro de Personas
Mayores
Lunes y miércoles
16.00 a 19.00 horas.
Nota: El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de modificar las
condiciones de esta programación.
SESIÓN DE BAILE
La Asociación de Personas Mayores organiza sesión de baile los
domingos de 18.00 a 20.00h, en
la sala superior del Centre de Personas Mayores.
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
Sesiones terapeúticas y de relax
Curso trimestral
Días: Martes y jueves
de 11.00 a 12.00 horas.
Dirigido a personas mayores
de 65 años y/o pensionistas.
Información e inscripciones:
Piscina Cubierta Municipal.

Actividad “Camesfora”
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Desenvolupament i xicotet comerç

Acuerdo de las
administraciones
por el empleo

Ya están
en marcha los
Huertos Sociales

El

Dada

Picanya se sumó al Plan de Empleo
Conjunto de las administraciones

De
casa
en
casa
Núm. 113
gener
2014
pàg. 6

Ayuntamiento de Picanya
se sumó a finales del pasado año 2013 al Plan de Ocupación Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas.
El objetivo de este plan, en el
que cada una de las administraciones participantes (Ayuntamiento, Diputación y Generalitat Valencna) financia un tercio
de la contratación, no es otro
que generar empleo inmediato
entre las personas desocupadas
de nuestro municipio.
Diez contrataciones
A pesar de la actual situación
económica en las que las empresas no disponen de un volumen
de carga de trabajo que invite a
la incorporación de nuevo personal.
En nuestro pueblo la Agencia
de Desarrollo Local “Alqueria
de Moret” del Ayuntamiento de
Picanya ha conseguido trami-

tar diez contratos para perfiles
profesionales tan diversos com
gruista, conserje, peón, ayudante de cocina, peluquería, comercial, recepcionista, etc... con contratos que tienen una duración
que va desde los tres meses a la
condición de indefinidos.
Colectivo prioiritarios
De acuerdo a las bases de la
convocatoria los beneficiarios
de estos contratos pertenecen a
colectivos prioritarios como jóvenes, mujeres, mayores de 45
años... grupos sociales entre los
que las cifras de desempleo son
claramente superiores a la media ya de por sí, elevada.
Mejores resultados en Picanya
La cifra de diez contratos, lejos
de ser completamente satisfactoria sí es muy superior a las
conseguidas por este mismo
plan en municipios de nuestro
entorno.

Picanya i Panazol unides
per les fruites i les hortalisses

L’Agermanament també promou
oportunitats comercials

Al

juny, els Comités d’Agermanament de Picanya i Panazol, van reunir a representants
del Groupe ESTIVIN amb llauradors de Picanya amb la intenció
d’establir lligams comercials.
Al novembre, una representació
del Groupe ESTIVIN, visità Picanya
i es reuní amb alguns dels productors hortícoles i citrícoles del nostre municipi. Després d’una visita

a les explotacions i magatzems,
que va causar molt bona impressió als empresaris francesos, ja
estan sobre la taula algunes propostes de contracte per a 2014.

Nadals amb
molta animació

El xicotet comerç del nostre poble
organitzà diferents activitats

de l’Associació del Xicotet Comerç de Picanya ja fa anys que
es promouen diferents activitats durant les dates de Nadal. Enguany, de nou amb el suport de l’Ajuntament, teatre, cinema
d’animació, música, jocs unflables i fins i tot un espectacle de màgia
per a tots els públics van oferir moltes possibilitats d’oci cultural en
estes festes d’ambient familiar.
Especialment destacable fou l’actuació de Dani Miquel (foto) al Centre
Cultural que va fer ballar i cantar a menuts i majors amb la presentació
del seu nou disc.
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la actual situación económica
el Ayuntamiento de Picanya ha
decidido poner en marcha un
proyecto de Huertos Soliciales
con el que se prevee adjudicar
un total de 30 parcelas de 50
m2 para el cultivo de productos
hortícolas y ecológicos.
Las solicitudes las pueden realizar personas físicas mayores de
edad, que deben estar empadronadas en Picanya (durante un
tiempo mínimo de un año) y que
presentarán una sola solicitud
por unidad familiar.
Las parcelas se adjudicaran de
acuerdo a unos baremos públicos
que tendrán en cuenta aspectos
como tiempo de residencia en el
municipio, situación de desempleo, número de miembros de
la unidad familiar (y posibles circunstacias especiales) y situación
económica.

Condiciones de la concesión
Las parcelas tendrán un tamaño
de 50 m2, con agua (riego por
goteo) y situadas dentro de las
instalaciones de la explotación
“Horts de lloguer” en el camino
de la Pedrera (zona sur del término municipal).
La concesión se realizará por un
periodo de 2 años.
La producción será ecológica y
para el autoconsumo de adjudicatarios y familiares. No se permitirá la subrogación del derecho
de uso de la concesión.
Más información
La información completa (así
como todos los documentos a
presentar) están disponibles en
el web municipal (www.picanya.
org) y también se puede aclarar
cualquier duda y obtener más
información ante la Agencia del
Agricultor en el Centro de Desarrollo Local “Alqueria de Moret”.

130 alumnos obtienen el certificado
para manejar carretillas elevadoras
El CDL Alqueria de Moret ha
organizado 6 cursos durante 2013

En

Actuació de Dani Miquel durant la
Festa del Xicotet Comerç

Des

Se adjudicarán parcelas para
el cultivo de autoconsumo

total han sido 130 los alumnos que durante 2013 han conseguido el Certificado
Profesional para el manejo de carretillas elevadoras en los cursos organizados desde el CDL Alqueria de Moret del Ayuntamiento de Picanya. De
esta manera se ha posibilitado que 130 personas
hayan podido mejorar su currículum y ampliado sus opciones a la hora de buscar
un empleo mediante el acceso a una formación y titulación oficial a
un precio claramente inferior al que señala la oferta del mercado.

i
“Òptica Avinguda”
guanya el
5é Concurs
d’Aparadorisme

L

’Ajuntament de Picanya per
mitjà de l’Agència AFIC convocà, tot i coincidint amb el període dels Nadals, la 5a edició
del Concurs d’Aparadorisme per
al xicotet comerç. En esta edició
van participar un total de 17 comerços i els premis foren per a:
1r Premi:
“Òptica avinguda”
2n Premi:
“Floristeria Esterlícies”
3r Premi:
“Lola seducció”
El jurat també va voler destacar
l’evident millora del nivell mitjà
dels treballs proposats i el bon
treball del nostre comerç per
millorar la seua imatge.

L’èxit de la
segona Ruta de
la tapa anima la
tercera edició
El 28 i 29 de setembre tingué
lloc la 2a PicaNYAM! Ruta de
la Tapa per Picanya. En esta
2a edició foren 13 els establiments participants amb un
menú completament diferent al
de la 1a edició i que, fins i tot,
cada cuiner i cuinera va presentar per mitjà de PicanyaTV.

Tercera edició
L’èxit de la segona edició amb
bars, restaurants i terrasses plenes ha animat als organitzadors
a posar en marxa la 3a edició i
triar la data del 22 i 23 de març
com el moment per a tastar de
nou el bo i el millor de la gastronomia picanyera en format tapa.

Curs d’alemany

El

Centre de Desenvolupament
Local “Alqueria de Moret”
ha organitzat un curs d’alemany
adreçat a totes aquelles persones que desitgen iniciar o millorar el seu coneixement d’este
important idioma. El curs ofereix
15 places en nivells bàsic i intermedi. Té un preu de 60 euros per
trimestre i es desenvolupa en horari de dilluns i dimecres de 9.30
a 11.00h .
Si esteu interessats podeu tramitar la vostra inscripció al servei
DIGA’M de l’Ajuntament, fins a
exhaurir les places.

Ens unim a la
“Red Conecta”

Formació, assessorament
i ús de les noves teconologies ara a
l’abast de totes i tots

Un

dels objectius fonamentals que persegueix l’Ajuntament de Picanya,
per mitjà de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) és facilitar a tota la població l’accés i la
formació en tecnologies de la Informació i la Comunicació, i promoure la inclusió social i la millora de les possibilitats d’ocupació,
en este sentit s’ha signat un
conveni de col·laboració amb la
Fundació Esplai per a l’adhesió
del nostre municipi a la “Red Conecta”. Una xarxa que ja disposa
de 90 centres en tota Espanya.
Les TIC a l’abast de totes i tots
Esta adhesió a “Red Conecta”
permet oferir un espai d’ús comú
en el qual la ciutadania pot realitzar tràmits amb l’Administració
per via electrònica, rebre assessorament per a la recerca
d’ocupació a través de les TIC,

cursar formació relacionada amb
les noves tecnologies i les xarxes socials, realitzar activitats
d’autoformació, rebre assessorament en l’ús dels dispositius tecnològics i internet, etc
Estes activitats complementen
les que ja es realitzen en este
àmbit al CDL Alqueria de Moret a
través dels serveis d’Aula Mentor
i els altres programes de formació així com l’accés lliure a internet per a la recerca d’ocupació,
el servei de mediació laboral,
l’assessorament a emprenedors i
el viver d’empreses, etc.
A través de “Red Conecta”, Picanya accedeix a una sèrie d’eines
tecnològiques que permetran
reduir la bretxa digital per a les
persones que es troben en recerca d’ocupació, tot i millorant la
seua formació i facilitant l’accés a
recursos on line.
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Urbanisme

Obres de construcció
del pas de vianants

Millores a la xarxa d’aigua
potable a l’Av. Sta. M. del Puig

Nou pas de vianants a
l’Av. de la Mediterrània
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El projecte es desenvolupa per fases

Millores al clavegueram a la Està
zona sud i Sta. M. del Puig
Dues obres amplien la capacitat de la xarxa
de clavegueram de la zona

Fa

unes setmanes es tancaven al nostre poble dues
obres destinades a millorar i renovar la xarxa de clavegueram i
evitar els molt desagradables embossos. Es tractava de dos trams
de canonades antigues que seran
substuides per materials més
moderns i de major resistència i
capacitat.
Zona Picanya Sud
En esta zona es desenvolupà una
acció de pavimentació i remodelació i substituació del clavegueram. El tram intervingut té una
longitud d’uns 110 metres i afecta
als carrers Taronja (tram junt C/

Oriola), carrer Oriola (tram entre
Taronja i Poeta Miguel Hernández) i carrer Poeta Miguel Hernández (tram inicial).
Es va procedir a augmentar el diàmetre de la canonada del clavegueram cosa que incrementa la
capacitat de forma ben important
i evita els taponaments i els conseqüents problemes.
Esta obra ha estat finançada per
l’Ajuntament amb una subvenció
del Pla de Nuclis de la Diputació
de València.
Sta. M. del Puig i altres
En este cas s’ha tractat d’una
obra executada per l’empresa Ai-

gües de l’Horta, com a part de la
constant millora de la xarxa en la
que, a més del clavegueram, s’ha
millorat també les canonades de
distribució de l’aigua potable.
La intervenció ha tingut una longitud d’uns 200 metres i ha afectat als carrers Av. Sta. Maria del
Puig i Sant Antoni.
Previssió de noves intervencions
Està previst tornar a intervindre
sobre tota l’avinguda Sta. M. del
Puig, en eixe sentit, el tancat de
les voreres s’ha fet de la manera més senzilla possible i s’han
avançat treballs de cara a la posterior renovació.

en procés de construcció un pas per a vianants que
unirà l’Avinguda de la Primavera amb l’Avinguda de
la Mediterrània. Amb esta obra es dóna resposta a les diferents
sol·licituds arribades a l’Ajuntament per part dels ciutadans en el
sentit de dotar a la zona d’un enllaç directe entre l’Avinguda de la
Mediterrània i l’Avinguda de la Primavera (zona de la pisicina i el
supermercat) sense haver de buscar els creuaments a les rotondes
de l’Almàssera o de la Rosa dels Vents.
Seguretat i senzillesa
La principal preocupació d’esta obra està en aconseguir que este pas
de vianants siga el més segur possible. Esta és una via amb un intens
trànsit i per tant, el pas de vianants contarà amb la màxima visibilitat, una intensa senyalització
i també bandes sonores que
obliguen als vehicles a reduir
la velocitat.
Tècnicament s’ha buscat una
solució integral per a tot el
creuament que va des del
carril-bici del carrer Vent de
la Muntanya del Garbí fins a
l’aparcament de la piscina.
La principal dificultat és la
diferència d’altura entre les
dues vies i s’ha decidit salvar-la mitjançant una rampa (accessible
per a cadires de rodes, carrets de bebé, etc...) i també s’intervendrà
sobre la zona de carril-bici que es completa amb una nova corva, ja
construida, d’accés a la zona de la piscina i supermercat.
L’obra es desenvolupa amb recursos propis de l’Ajuntamet i s’anirà
construint per fases.

Amb esta obra es
dóna resposta
diferents
sol·licituds
arribades a
l’Ajuntament per
part dels ciutadans

Remodelació de la sala d’assaig
de la Casa de la Cultura

Noves luminàries
a la Pl. Major

Renovació integral de la sala
Noves luminàries per
d’assaig de la Casa de la Cultura a la plaça Major
S’amplia el local amb la incorporació de la sala adjunta i
es creen tres cabines d’assaig individualitzat

Ja

estan finalitzades les obres
de transformació de la nau
de la Casa de la Cultura que, des
de fa anys, acull els assajos de la
Unió Musical de Picanya. Una sala
que es dedicà en el seu moment
al teatre i que ara, recuperarà les
seues dimensions íntegres i millorarà equipament i condicions.
Més espai i noves sales
Estes obres suposen l’adequació
de la zona d’assaig de la Unió Musical i, a més, s’amplia la sala tot i
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incorporant la sala annexa on es
crea una zona elevada amb un
magatzem baix destinats als instruments i una zona superior de
27,60 metres quadrats on s’ha
realitzat la instal·lació de tres cabines per a assajos individualitzats completament insonoritzades. Una novetat absoluta donat
que fins ara els músics picanyers no disposaven d’este tipus
d’instal·lacions destinades a la
millora individual.

Millor aïllament i acústica
Les obres també han permés
millorar l’aïllament acústic de la
sala i la seua acústica interior.
S’ha treballat tant en l’aïllament
absolut de les cabines individuals com en la millora de
l’aïllament general de la nau de
tal manera que es puga garantir que, durant els assajos, el
só que ixca la sala siga el mínim
possible de manera que s’eviten
molèsties al veïnat de la zona.

Reduixen el consum elèctric
en més d’un 40%

Ha

estat renovat l’enllumenat públic dels carrers Església i Pl.
Major i Pl. de la Constitució i amb esta intervenció que ha
tingut un pressupost de vora 65.000 euros (amb càrrec a les subvencions de la Diputació de València) es completa la transformació de la
zona desenvolupada en els darrers mesos.
Estalvi d’energia
Les anteriors luminàries eren de vapor de sodi de llum groga i han
estat substiuides per sistemes led de llum blanca càlida.
Aquestes noves luminàries led reduixen el consum en més d’un
40%. El nou equip també compta amb un sistema de reducció
d’enllumenat per a, en hores de poc trànsit de persones, poder reduir el nivell de llum, tot i augmentant considerablement l’estalvi.
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Marc Andreu Martínez ha debutat a
l’ASOBAL amb el Puerto Sagunto

mes de setembre l’esport
del nostre poble celebrava que, per primera vegada en la
història, un picanyer arribava a la
més alta categoria de l’handbol
espanyol. El jove de 23 anys,
Marc Andreu Martínez i Fonfria
s’incorporava a la primera plantilla del CBM Puerto de Sagunto de
l’equip de la lliga ASOBAL, tot un
reconeixement al tal·lent d’este
esportista que va començar a les
nostres escoles esportives municipals (amb José Luis d’entrenador)
a l’edat de 7 anys i des d’aleshores
ha estat habitual de les diferents
seleccions de la Comunitat Valenciana. A l’ASOBAL ha arribat des
de la 1a Nacional on ha destacat
amb 235 gols en les dues darreres
temporades.

Tot un exemple
Marc Andreu és, sens dubte, tot
un exemple per als joves esportistes del nostre poble, especial
ment per als més menuts als que
recomana “allò més important és
sentir-se realitzat, és a dir, provar
diferents esports i practicar aquell
que t’ómpliga. La personalitat
és molt important, un ha de mirar pel seus gustos i no deixar-se
arrossegar pels amics. Les escoles
municipals són una bona plataforma per a saber quin esport practicar”. Sobre la seua participació en
la màxima categoria de l’handbol
espanyol diu “És un orgull. Tot
ha arribat molt ràpid i he de dir
que no ho esperava. He tingut la
sort de coincidir amb Patxi Martí
(entrenador del Fertiberia Port

Picanya Bàsquet
2013-2014

Marc Andreu Martínez

Sagunt), ell ha facilitat molt les
coses. Ara, como diu una amiga,
allò important és aprendre de
l’experiència i quedar-se amb les
coses bones. Tot allò que arribe
serà un premi”.
De moment, el picanyer, ja ha
disputat 4 partits a l’ASOBAL i ha
marcat 5 gols(*), 5 bons motius
d’orgull per al nostre poble.
(*) Dades del web oficial de la lliga ASOBAL

San Silvestre
Més de 2.300 atletes La
acomiada l’any
participen en la 21a amb bon humor
Quarta i Mitja Marató Per
El jove picanyer Jesús Benedé guanya
en categoria local

tercer any consecutiu
centenars de picanyers i picanyers van voler acomiadar l’any correguent i amb
bon humor i van particiar a la 3a
San Silvestre Picanyera celebrada el divendres 27 de desembre
amb eixida des de la Pl. del País
Valencià i organitzada pel club
d’atletisme Camesllargues amb
el suport de l’Ajuntament.

El Picanya Bàsquet
celebrà el seu
25é aniversari
Més de 700 persones van plenar
el Pavelló Esportiu Municipal

El

divendres 15 de novembre, el Pavelló Esportiu
Municipal Vicent Martí “Galán”
acollí l’acte de Presentació dels
equips del club Picanya Bàsquet
per a esta temporada 2013-2014.
Una temporada molt especial per
a l’esport de la cistella al nostre
poble perquè el club picanyer
arriba als seus primers 25 anys de
vida donat que fou al 1989 quan
un grup de joves va impulsar la
creació d’un equip de bàsquet
en Picanya, un poble, on mai no
s’havia jugat a bàsquet de forma
organitzada i federada.
25 anys de bàsquet
Molt han canviat les coses i ara
el Picanya Bàsquet afronta el seu
25é aniversari en el seu millor
moment esportiu (dos títols provincials aconseguits l’any passat
amb ascens a Preferent masculí,
per primera vegada en la història)
i el seu millor moment social
(amb més de 230 jugadors i juga-

dores, més del 2% de la població)
i amb un recorregut que deixa
algunes xifres espectaculars com
els més de 800 jugadors i jugadores que han passat (o estan)
pel club en aquests 25 anys, els
182 equips organitzats en este
temps, els més de 3.400 partits
jugats, les més de 13.000 hores
d’entrenaments, o les més de
2.000 llicències federatives tramitades o el fet de que més del 75%
de les dones que han fet esport
a Picanya de forma federada ho
han fet al Picanya Bàsquet.
Reconeixement federatiu
L’acte va comptar amb la presència de Josep Almenar, Alcalde
de Picanya i Salvador Fabregat
president de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana
i Vice-president de la Federació
Espanyola que va lliurar al club
picanyer el reconeixement que
la Federació ofereix als clubs que
arriben als 25 anys de vida.
Vídeo disponible a:

Jesús Benedé al pòdium
local de la Mitja

El

diumenge 22 de desembre
tingué lloc la 21a Quarta i
Mitja Marató. Enguany el pes de
l’organització va recaure en el club
d’atletisme de Paiporta (població
que va acollir l’eixida i arribada de
la prova) amb la col·laboració del
club Camesllargues de Picanya
i els ajuntaments de totes dues
poblacions.
Tot i certes dificultats organitzatives que van obligar a retrasar
l’eixida, la veritat és que es va
viure un gran ambient d’atletisme
amb una gran participació.
Més de 1.600 atletes van cloure la distància dels 21 Km, que
va dominar un dels guanyadors
més habituals de les carreres populars de les nostres terres, Luis
Félix Martínez del Club Atletisme
Cárnicas Serrano, amb un temps
d’una hora, dotze minuts i vint-itres segons, per davant de Saiky
Barrow del Club d’Atletisme Bikila
i del seu company Carlos Alcalá.
En la General de dones es va imposar Miriam Muñoz amb un
temps d’una hora, vint-i-tres mi-
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nuts i trenta-sis segons, per davant d’Amelia Marín i Natacha
López, ambdues de l’equip Cárnicas Serrano gran dominador del
pòdium final de la prova.
La Quarta
Pel que fa a la Quarta, amb una
distància de 10.500 metres va
imposar-se Agustín Sieres amb
un temps de trenta-cinc minuts i
deu segons per davant d’Octavio
Sanchís i Jordi Pascual. Raquel
Almiñana fou la primera dona
entre els 664 corredors i corredores que van aconseguir completar la distància.
Èxit picanyer
En quant a la representació picanyera hem de destacar l’èxit
de Jesús Benedé que entrà en la
posició 25 dels 1.600 corredors i
corredores i es va fer amb el trofeu al millor corredor local per
davant de Jorge Marí i Omar González. En dones Cristina Asensio
es feu amb la segona posició en
categoria local per darrere de Tamara Cabero i per davant de M.
Cristina Falomir.

Participants al viatge
a la neu 2014

Nova edició del
viatge a la neu
3r Duatló
Vila de Picanya

El

diumenge dia 2 de febrer
la Penya Ciclista Tarazona i la Federació Valenciana de
Triatló amb la col·laboració de
l’Ajuntament organitzen el 3r
Duatló Vila de Picanya que presenta com a novetat el canvi de
recorregut amb eixida i arribada
a l’avinguda Generalitat Valenciana. Aquesta nova edició de la
duatló picanyera també és puntuable per a la Lliga de clubs de la
Comunitat Valenciana.

Uns 70 escolars aprenen
a esquiar

L’

Ajuntament en col·laboració
amb les escoles de Picanya
ha organitzat una nova edició del
viatge a una estació d’esquí per
tal de que els nostres escolars
puguen gaudir, durant una setmana, del contacte amb aquest
entorn tan diferent al nostre i
aprendre les tècniques bàsiques
de l’esport de l’esquí.
En este 2014 uns 70 escolars
de les escoles públiques Ausiàs
March i Baladre, dels cursos 5é i
6é, han viatjat fins a l’estació de
Port Ainé al Pirineu de Lleida entre els dies 19 i 23 de gener.

Novetat de la mà de
les xarxes socials
Enguany, per primera vegada, el seguiment del viatge
s’ha pogut realitzar també
per mitjà dels contes de
twitter i facebook municipals, amb imatges i informació arribada permanentment
des del Pirineu. Com en anys
anteriors al web municipal
també s’han publicat cròniques i fotografies.
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